POŽEHNANIE DOMU
KOLEDNÍKMI DOBREJ NOVINY
Koledníci Dobrej noviny môžu pri návšteve domu spolu
s dospelou sprevádzajúcou osobou požehnať príbytky podľa upraveného obradu. Zvyklosti sú rôzne, niekde požehnáva príbytky iba kňaz, preto považujeme za dôležité, aby sa
ZO dohodla so správcom farnosti. Je potrebné mať súhlas
správcu farnosti k požehnávaniu príbytkov.
Koledník z Rybian

1. Pieseň a program koledníkov
2. Úvod
Koledník DOBREJ NOVINY:

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. Priniesli sme vám Dobrú novinu.
Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
S Dobrou novinou vám prinášame aj požehnanie vášho domu.
S pomocou Božou prežili ste zas ďalší z rokov v slede,
nech ruka Božia pevne, iste, vás v roku novom vedie.
Nech dary jeho milosti vás po celý rok chránia,
nech vám dá šťastia, radosti a hojnosť požehnania.

3. Čítanie Božieho slova
Teraz si vypočujeme slová evanjelia:
Keď sa za čias Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu.
A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu,
nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili
svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 1. 9-11)
4. Modlitba požehnania
Modlime sa.
Všemohúci Bože a náš nebeský Otec,
my deti s osobitným požehnaním od nášho kňaza,
prosíme ťa za pokoj, šťastie, zdravie a požehnanie tohto domu
i všetkých, čo v ňom bývajú.
Nech ti ako domáca cirkev prinášajú duchovné obete:
zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
Amen.
Niekto z koledníkov napíše na horné veraje domových dvier písmená C + M + B, čo znamená Christus Mansionem Benedicat
- Boh žehnaj tento dom. Pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu:

†
20 - C + M + B - 20
5. Prosby
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je Ježiš medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.
Ľ: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.
2. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.
3. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus.
4. Prosíme ťa aj za ubiedených, ktorým chceme DOBROU NOVINOU pomôcť, aby mohli žiť radostnejším životom.
A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán: Otče náš...
Koledník DOBREJ NOVINY: Dajme si znak pokoja.
Ľ: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.
Všetci: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
(Direktórium 1983, s. 252, upravené pre DOBRÚ NOVINU, kolednícku aktivitu eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.)
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